
الحاسبة االلكترونية  2023-2022قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 

(ضحايا االرهاب)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموع النهائيالمدرسةالفرعاالسم الرقم االمتحانيت

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد404.00اعدادية تطوان للبنينتطبيقييونس محمد شحاذه بردي11121511017154

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد392.00اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيحسين علي حسين ابراهيم21121511008017

كلية اللغات/جامعة بغداد403.00اعدادية التسامح للبناتادبيثريا رحيم عبد فيصل31421222012026

كلية اللغات/جامعة بغداد375.00الخارجياتادبيدموع حيدر هادي جواد41121228050197

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد455.00اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعلي مرتضى احمد يوسف51421211025062

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد411.00اعدادية البراق للبنينتطبيقيقاسم مطير حميد حسوني61521511002045

كلية االعالم/جامعة بغداد386.00اعدادية المعراج للبنينادبيمصطفى عامر علي كاظم71121211023045

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد344.00اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيعبد الوهاب صالح احمد محمد81021211010025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية472.00اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيابراهيم موفق كاظم عاتي91521411015003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية417.00ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيسهى محمود مصطفى فهمي101121226004040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية347.00ثانوية المصطفى للبنينادبيحسين صباح هاشم محمد112321211036002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة407.00اعدادية حيفا للبناتادبيخوله محمد داود سلمان121621222045029

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل417.00اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيعبد الكريم عبد الفتاح مربط علي131721511009019

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل462.00ثانوية ابليج للبنيناحيائينجود حماد حميد محمود141721421199009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل363.00اعدادية الرسالة للبناتادبيندى علي شحاذة احميد151721222049078

كلية االثار/جامعة الموصل314.00ثانوية عمان للبنيناحيائيعماد الدين محمد طحطوح فالح161821411129013

كلية الطب/جامعة الكوفة580.00اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيحسين جواد حسن خشان171521411019007

كلية العلوم/جامعة الكوفة544.00ثانوية النيل للبنينتطبيقيسجاد خليف عبد الحسين عبيد182321511029023

كلية التمريض/جامعة الكوفة526.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عباس عوده192521424013048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت366.00اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعلي نعيم فهد عبد هللا202121211037082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت365.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد طالب محمود عباس211821411020036

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت329.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمصطفى محمد علي بطاح221821411020043

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت337.00ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيحسن قيس هاني علي233221211005008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية338.00اعدادية الطليعة للبناتادبيصبا عبد الرضا جاسم عبد هللا242421222022033

كلية العلوم/جامعة االنبار417.00ثانوية الجواهري للبناتاحيائيفردوس قيس هاني علي253221422008015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار370.00ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيسرى عدنان عبيد عباس261921422087043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار378.00اعدادية ابي غريب للبنينادبيطيف عامر فيصل حسن271021211024024

كلية اآلداب/الجامعة العراقية329.00اعدادية المثنى للبنينادبياحمد حسين حمزة عباس281021211022008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى458.00اعدادية بابل للبناتادبيفاطمة جعفر كاظم احمد292121222051037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى383.00ثانوية االحسان المختلطةادبيحنين علي سلمان سفر302121227068001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى350.00ثانوية اليرموك للبناتادبيشيرين صالح ستار علي312121222035027

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى341.00اعدادية المعارف للبنينادبيسجاد صادق كاظم حسين322121211005014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك347.00اعدادية الشورجة النموذجية للبنينتطبيقيمصطفى احمد ناصر شهاب332021511037017
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك393.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيانتصار سلمان مخيلف شهاب342121422013014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك487.00انقرة-ثانوية الرافدين العراقية االهلية المختلطة في تركيااحيائيساره سمير مصطفى عز الدين353021427019003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء395.00اعدادية النهضة المسائية للبنينتطبيقيمحمد طارق احمد خلف361821515002042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء453.00ثانوية كفري المختلطة للنازحينادبيزيد عماد عبد احمد373221217002001

كلية الطب/جامعة نينوى579.00اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيشاكر محمد جاسم حمود381721411010023

كلية الصيدلة/جامعة نينوى560.00ثانوية مريم الطاهرة للبناتاحيائيشهد ليث حكمت خضر393121422003010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة333.00اعدادية االوفياء للبنيناحيائييوسف غازي فيصل احمد401921411077065

كلية التربية/جامعة الحمدانية354.00ثانوية القصر للبنينادبيعمر علي ابراهيم علي411721211185007

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.00اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيزينب حسن حماده عبد423321427002043

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية318.00اعدادية المحمرة للبناتاحيائينركز محسن حسن يعقوب431721422023113

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 520.00اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيعباس عبد هللا مزعل سركال441621411055021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.00اعدادية االمال للبناتاحيائيرحمه حسن علي سلمان451121422011038

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية542.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة مؤيد عبد الهادي عبد الزهرة461621424038054

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية338.00الخارجياتاحيائيساره عدنان راشد شالكه472221428050297
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